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  مالمح المنھج التاریخي في التفكیر النحوي عند ابن جني
 

  *بان صالح مھدي.  د
  

نتıابع مراحıل تطıور اللغıة ،      فıرع مıن فıروع علıم اللغıة ، مıن فوائıده أنıھ یجعلنıا         :  إّن النحو التıاریخي  
ویدرس المنھج التاریخي مسıتویات  . اللغویة البائدة  ونستأنس بھا ونشبع فضولنا العلمي ، ونحیي بعض الظواھر

اللغة دراسة طولیة ، بمعنى أنھ یتتبع الـظاھرة اللغویة في عصور محتلفة ، وأمıاكن متعıددة لیıـرى مıا أصıابھا      " 
عبıارة عıن تتبıع أّیıة ظıاھرة      " فھıو  .  )١(" من تطور ، محاوًال الوقوف على سıّر ھıذا التطıور وقوانینıھ المختلفıة      

لغویة فıي لغıة مıا ، حّتıى أقıدم عصıورھا ، التıي نملıك منھıا وثıائق ونصوصıًا لغویıة ، أي أّنıھ عبıارة عıن بحıث                 
   )٢("التطور اللغوي في لغة ما عبر القرون 

وتغیıر  یتمیıز بفاعلیıة مسıتمرة فھıو یıدرس اللغıة مıن خıالل تغیراتھıا المختلفıة ،           " وعلم اللغة التاریخي 
اللغııة عبııر الزمııان والمكııان خاصııة فطریııة فııي داخııل اللغııة ، وفııي كııّل اللغııات كمııا أّن التغیııر یحııدث فııي كııّل       

النماذج الصوتیة ، والتراكیب الصıرفیة والنحویıة ، والمفıردات ، ولكıن لıیس علıى مسıتوى واحıد ،         : االتجاھات 
جموعة العوامل التاریخیıة ، وبینمıا یمكıن دراسıة     ھذه التغیرات اللغویة تعتمد على م. وال طبقا لنظام معین ثابت 

ھذه التغیرات دراسة وصفیة ، ھي محض تعریف بأشكال التغیرات الحادثة ، فإّنھ ال یمكن عزلھıا عıن األحıداث    
   )٣(" التاریخیة التي تصاحب وجودھا

سıنح بھıا   فالمنھج التاریخي یعني الغوص في أعماق الماضي وتتبع أدلة من شıأنھا تıرجیح اسıتنتاجات ت   
عقııول البııاحثین ، ھııذه االسııتنتاجات المشııفوعة باألدلııة التاریخیııة مııن شııأنھا أن تكııون سııببًا فııي حııل كثیııٍر مııن        

  .إشكالیات القواعد اللغویة بصورة عامة والنحویة بصورة خاصة ، فضًال عن تقویم تلك القواعد 
یوقıدون ومضıات تنیıر للبıاحثین     ولم یكن علماؤنا األوائل بمنأى عن التفكیر فıي ھıذا الجانıب إذ نجıدھم     

  . طریقًا لحل كثیٍر من اإلشكالیات التي یعاني منھا النحو العربي 
ومن مالمح اإلبداع في التفكیر النحوي ما صدر عن ابن جني بفكره الثاقب وحسھ المرھف مıن رؤى   

ا النمط من التفكیıر عنıد   ولیس بعیدا أن نجد مثل ھذ. حاول بھا تسخیر مالمح المنھج التاریخي في تفكیره النحوي
ھو القطب في لسان " فـ  )٤(" ھذا رجٌل ال یعرف قدره كثیٌر من الناس " ھذا العالم الجلیل الذي قال عنھ المتنبي 

لııیس ألحııد مııن أئمııة األدب فııي فııتح المقفııالت ، وشııرح      " ، و  )٥(" العııرب ، وإلیııھ انتھııت الریاسııة فııي األدب   
   )٦(" المشكالت مالھ 

مıا عıرض لıھ ابıن جنıي فıي كتابıھ الخصıائص یجıد أّن ابıن جّنıي اسıتطاع أن یقıّدم رؤیıة               والمطلع إلıى  
  . مغایرة لما استقر علیھ علماء النحو ، وتعلیالٍت أقرب إلى الواقع من العلل التي تبنوھا 

 فإّن كثیرًا من القضایا التي اختلف فیھا ــ بحسب ما بّین ابن جني ــ إنما مردھا إلى لغıات قدیمıة وھıذه    
اللغات ورثت كما ھي أو بمرور الزمن حصل فیھا تغییر جعلھا تمر بأطوار مıن التغّیıر والتطıّور تبعıًا للتغیıرات      

فكثیıر مıن القواعıد النحویıة كıان لھıا جıذر فıي لغıات قدیمıة والتطıور الıذي أصıاب اللغıة               . السیاسیة واالجتماعیة 
  ıو الكıور   أصاب ھذه القواعد أیضًا ، فاللغة تتطور وتنمو كما ینمıي ویتطıائر      . ائن الحıن سıزل عıت بمعıي لیسıفھ

  . األشیاء التي تتطور 
إن اخıتالف لغıة العıرب إنمıا أتاھıا مıن قبıل إّن أول مıا وضıع منھıا           : " وإلى ھذا یشیر ابıن جنıي قıائال    

وضع على خالف ، وإن كان كلھ مسوقًا على صحة وقیاس ، ثم أحدثوا من بعد أشیاء كثیرة للحاجة إلیھا ، غیıر  
ویجıوز أیضıًا أن   . على قیاس ما وضع في األصل مختلفًا وإن كان كıّل واحıد آخıذًا مıن صıحة القیıاس حظıًا        أنھا 

یكون الموضıع األول ضıربًا واحıدًا ، ثıم رأى مıن جıاء مıن بعıد أن خıالف قیıاس األول إلıى قیıاس ثıاٍن جıاٍر فıي                
   )٧(. " الصحة مجرى األول 

وكان ابن جني یحث النحویین دائما علıى أن یكونıوا قıریبین مıن واقıع اللغıة ألنھıا نقطıة االرتكıاز التıي           
ولّمııا كııان النحویııون بııالعرب الحقııین ، وعلııى سııمتھم آخııذین ،       : " یعتمııدونھا فııي تأسııیس قواعııدھم ، فیقııول     

مıع شıعاعھ ، وشıرع أوضıاعھ،     وبألفاظھم متحلین ، ولمعانیھم وقصودھم آمین ، جاز لصاحب ھذا العلم، الذي ج
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ورسم أشكالھ ، ووسم أغفالھ وخلج أشطانھ ، وبعج أحضانھ ، وزّم شوارده ، وأفıاء فıوارده ، أن یıرى فیıھ نحıوًا      
    )١(" مما رأوا ، ویحذوه على أمثلتھم التي حذوا 

أعمıاق   وال یتحقق االقتراب من واقع اللغة إال إذا أخذنا بنظر االعتبار مراحıل تطورھıا، والغıوص فıي    
وھذه طائفة من المسıائل النحویıة التıي عالجھıا ابıن جنıي تبıرز مالمıح         . وھذا ما صنعھ ابن جني فعًال . تاریخھا 

  .  المنھج التاریخي في تفكیره 
  

  تعلیل اإلھمال 
قد نجد في اللغة أشیاًء كثیرة غیر محصاة وال محصلة ، ال نعرف لھا " قّدم ابن جني سؤاًال مھمًا مفاده   

، وال نجد إلى اإلحاطة بعللھا مذھبًا ، فمن ذلك إھمال ما أھمل ، ولیس في القیاس ما یدعو إلى إھمالھ وھذا  سببًا
أوسع من أن یحوج إلى ذكر طرف منھ ، ومنھ االقتصار في بعض األصول على بعıض الُمُثıل ، وال نعلıم قیاسıًا     

   )٢(" یدعو إلى تركھ 
وإذا تابعنا تعلیل اللغویین والنحویین لمسألة المھمل والمستعمل وجıدنا تنوعıًا فıي العلıل التıي عللıوا بھıا          

: المھمıل علıى ضıربین    : " تبعًا لرؤاھم وعلى وفق ألوان تفكیرھم المختلفة وممıن علıل المھمıل ابıن فıارس قıال       
مıع كıاف أو كıاف تقıدم علıى جıیم ،        ضرب ال یجوز ائتالف حروفھ فıي كıالم العıرب البتıة ، وذلıك كجıیم تؤلıف       

والضرب اآلخر ما یجوز تıالف حروفıھ   . فھذا وما أشبھھ ال یأتلف . وكعین مع غین ، أو حاء مع ھاء ، أو عین 
لكّن العرب لم تقل علیھ ، وذلك كإرادة مرید أن یقول عضخ فھذا یجوز تألفھ ولیس بالنافر أال تراھم قد قالوا فıي  

العرب لم تقل عضخ فھذان ضربان للمھمل ولھ ضرب ثالث وھıو أن یریıد مریıد أن     األحرف الثالثة خضع لكّن
یتكلم بكلمة على خمسة أحرف لیس فیھا من حروف الذلق أو اإلطباق حرف وأي ھذه الثالثة كıان فإنıھ ال یجıوز    

التıي لıم تقıل علیھıا     أن یسمى كالما وأھل اللغة لم یذكروا المھمل في أقسام الكالم وانما ذكروه في األبنیة المھملة 
   )٣(." العرب 

إّن التناسق الصوتي وھیأة الكلمات ھو المحور الذي دارت حولھ رؤیة ابن فارس إذ وجد في ذلك علıة    
  .    مناسبة إلھمال ما أھمل من الكالم العربي بغض النظر عن استعمال العرب لھذه األلفاظ وعدم استعمالھم لھا

وركنت طائفة أخرى في تعلیلھا إھمال ھذه الكلمات إلى المعنى وھذا ما نلمحھ من قول الزمخشري في   
   )٤(" ھي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع:" حّد الكلمة إذ قال عنھا 

اللفظıة جıنس للكلمıة وذلıك ألنھıا تشıمل المھمıل        : " ویشرح ابن یعیش ما نıص علیıھ الزمخشıري قıائًال     
وقولھ الدالة على معنى ، فصل فصلھ من . فالمھمل ما یمكن ائتالفھ من الحروف ولم یضعھ الواضع  والمستعمل

وقولıھ بالوضıع فصıل ثالıث     ... وقولıھ مفıرد فصıل ثıاٍن فصıلھ مıن المركıب        ... المھمل الذي ال یıدل علıى معنıى    
علىمعنıى بıالطبع ال بالوضıع    احترز بھ من أمور منھا ما قد یدل بالطبع وذلıك أن مıن األلفıاظ مıا قıد تكıون دالıة        

".)٥(   
وكان الوضع ھو الفیصل في الحكم على استعمال الكلمة وإھمالھıا بحسıب فكıر ابıن ھشıام الıذي اتضıح        

والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء أدل على معنى كزید ، أو لم یıدل كıدیز ـ    : "في قولھ 
فلم ال اشترطت في الكلمة الوضıع كمıا اشıترط مıن     : عكس فإن قلت مقلوب زید ـ وقد تبین أن كل قول لفظ وال ین 

إنما احتاجوا إلى ذلك ألخذھم اللفıظ جنسıًا للكلمıة ، واللفıظ ینقسıم إلıى       : قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد ؟ قلت 
ص موضوع ومھمل ، فاحتاجوا إلى االحتراز عن المھمل بذكر الوضع ، ولّما أخذت القول جنسًا للكلمة وھو خıا 

ألّن اللفıظ جıنس   : فإن قلت فلم عıدلت عıن اللفıظ علıى القıول؟ قلıت       .بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع 
بعید ، النطالقھ على المھمل والمستعمل ، كما ذكرنا ، والقول جنس قریıب ، الختصاصıھ بالمسıتعمل واسıتعمال     

    )٦(." األجناس البعیدة في الحدود معیب عند أھل النظر
الخالف وتعدد األقوال في علة المھمل   نجد ابن جنıي یعıالج ھıذا الموضıوع بطریقıة تختلıف       وبعد ھذا 

عّما ُألف لدى النحویین باستناده إلى النظر الطولي لھذه الظاھرة والرجوع بھا إلıى مراحıل عتیقıة مıن عمرھıا إذ      
؛ وقد یمكن أن تكون أسباب  نعم:" یقول في جوابھ عن االستفھام الذي ذكره في بدایة حدیثھ عن ھذا الموضوع  

أو لعّل األول وصل إلیıھ علıٌم لıم یصıل     : (التسمیة  تخفى علینا لبعدھا في الزمان عّنا ، أال ترى إلى قول سیبویھ 
، یعني أن  یكıون األول الحاضıر شıاھد الحıال ، فعıرف السıبب الıذي لıھ ومıن أجلıھ مıا وقعıت علیıھ              ) إلى اآلخر

   )٧(" الحال ـــــ لم یعرف السبب للتسمیة التسمیة ، واآلخر ــــ لبعده عن 

                                                 
 .   ٣١٠ـــــــ  ٣٠٩/  ١المصدر نفسھ   )١(
  ٥٢ـــــــ  ٥١/  ١الخصائص  )٢(
 ١٤١الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب  )٣(
 .   ١٨/  ١المفصل شرح  )٤(
 .  ١٩ـ  ١٨/  ١المصدر نفسھ   )٥(
 .   ٣٢ـ  ٣١شرح قطر الندى وبل الصدى  )٦(
 .  ٦٧/  ١الخصائص  )٧(



 ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

فھذا اللون من التفكیıر یحıل إشıكالیة اھمıال طائفıة مıن األسıماء غیıر المسıتعملة فıي العربیıة التıي علıل              
  .النحویون واللغویون اھمالھا بعلل مختلفة 

  
  

  العدل 
ومنıھ أن عıدلوا ُفَعَلıا عıن فاعıل ، فıي       : " أّما التساؤل الذي ذكره ابıن جنıي فıي مسıألة العıدل فıي قولıھ        

ولıم یعıدلوا فıي    . ُثعل ، وُزحل ،  وُغدر ، وُعمر ، وُزفر، وجشم ، وُقثم وما یقل تعıداده  : أحرف محفوظة وھي 
ولسıنا نعıرف سıببًا أوجıب ھıذا      . م ، وال ُخلıد  ُملıك ، وال ُحıت  : نحو مالك ، وحاتم ، وخالد ، وغیر ذلıك ، فیقولıوا   

   )١(." العدل في ھذه األسماء التي أریناكھا ، دون غیرھا ، فإن كنت تعرفھ فھاتھ 
فإن قلت إّن العدل ضıرب مıن التصıرف وفیıھ اخıراج لألصıل عıن بابıھ إلıى          : " وقال في موضع آخر 

فھبنا سلمنا ذلıك َلıك تسıلیم نظıر     : قیل . في الكل  الفرع ، وما كانت ھذه حالھ أقنع منھ البعض ولم یجب أن یشیع
فھıال جıاء ھıذا العıدل فıي حıاتم ، ومالıك ، وخالıد ، وصıالح ، ونحوھıا ، دون ثاعıل            : فمن لك باإلجابة عن قولنا 

   )٢(" وزاحل ، وغادر ، وعامر ، وزافر ، وجاشم ، وقاثم ؟ 
معظıم أبعادھıا، وھıذا مıا یبعıدھا عıن       ویبدو أّن رؤى النحıویین فıي مسıألة العıدل یشıوبھا الغمıوض فıي          

الواقع اللغوي وال ُیدنیھا من العلıة الحقیقıة لھıذه المسıألة ، فھıم یıرون أّن فرعیتھıا ھıي التıي حرمتھıا مıن الıتمكن             
وأّما ُعمر وُزفر ، فإنما منعھم من صرفھما وأشباھھما أّنھما لیسıا  :" وجعلتھا ممنوعة من الصرف ، قال سیبویھ 

وإنما ھما محدودان عن البنıاء الıذي ھıو أولıى بھمıا ، وھıو بناؤھمıا فıي األصıل ، فلمıا خالفıا            كشيء مما ذكرنا ، 
بناءھما في األصل تركوا صرفھما ، وذلك نحو عامر وزافر وال یجيء ُعمıر وأشıباھھ محıدودًا عıن البنıاء الıذي       

   )٣(."ھو أولى بھ إال وذلك البناء معرفة كذلك جرى في ھذا الكالم 
ومعنıى  :" اج أن یقف على أسıباب تغییıر بنıاء ھıذه األسıماء وعıدلھا عıن أصıلھا فقıال          وحاول ابن السر

فأّما ما ... العدل أن یشتق من االسم النكرة الشائع اسم ویغّیر بناؤه أّما إلزالة معنى إلى معنى وأّما ألن یسّمى بھ 
   )٤(" عدل في حال التعریف فعمر وزفر وقثم ، عدلن عن عامر وزافر وقاثم 

ھیمنت فكرة األصل والفرع على منحى تفكیر العكبري في ھذه المسألة وصّرح بأّن البناء األصلي  وقد
والمثال الكاشف لıك عıن   : " لھذه األسماء یكون في المرتبة األولى وما عدل عنھا یكون في المرتبة الثانیة  قائًال 

ة رفعت لھ ونظر إلیھا ثم عدل عنھا إلى مغزاھم بالعدل ھو أن نتصورھم بصورة من غدا سائرًا في الطریق لغای
غایة أخرى ال على السمت المستطرق ، ففتح بذلك طریقًا ، فصار إلى المراد طریقıان، إال أن العıدول إنمıا كıان     

  )٥(."في األصل لغرض زائد ، فاألولى عامر علمًا والثانیة ُعمر
العıدل فıي نحıو عمıر     : " ل فیıھ   وعلى ھذه الشاكلة كان قول الجرجاني الذي اتضح في نصھ الذي یقıو   

وإن كıان كıذلك   . وال شبھة في كونھ فرعًا إذ األصل أن ال یذكر لفıظ ویıراد غیıره كمıا یıذكر عمıر ویıراد عıامر         
   )٦(" تقرر أّنھ فرع لخروجھ من السنن المتعارفة 

غیıر واقعیıة اسıتنجد    إال أّن الفاكھي كان لھ رأٌي مخالٌف لما مّر إذ إّنھ لّمح إلى أّن ھıذه العلıة متخیلıة و      
بھا النحویون لتكون مؤازرة لعلة العلمیة بعد أن وجدوا ھذه األسماء ممنوعة من الصرف ، وھم أقروا مسıبقًا أّن  

) ُزحل(و) ُزفر(و ) ُعمر(بضم أولھ وفتح ثانیھ كـ) ُفعل(وكاألعالم التي على وزن : " االسم یمنع لعلتین ، فقال  
منوعة من الصرف لیس فیھا علة ظاھرة غیر العلمیة وكıان مıن قاعıدتھم إّن االسıم     فإّنھا لّما ُسمعت في كالمھم م

ال یمنع من الصرف إال إذا كان فیھ علتان قّدروا فیھا العدل إلمكانıھ دون غیıره وإّنھıا معدولıة عıن عıامر وزافıر        
  .  )٧(."وزاحل أعالمًا لئال یلزم منع الصرف لعلة واحدة 

وھذه األسماء التي سموھا معدولıة إّنمıا ھıي    : " ن إبراھیم مصطفى قائًال وقد التفت إلى ھذا من المحدثی
أسııماء مرتجلııة اشııتقت أول مııا اشııتقت مııن أصııولھا لتكııون أعالمııًا ، فھııذا معنııى العııدل الııذي حııار فیııھ النحııاة         

إذا وجıد االسıم ممنوعıًا مıن الصıرف      : المتأخرون ، حتıى صıّرحوا بأّنھıا علıة مفترضıة لمنıع الصıرف ، وقıالوا         
  ) ٨(."لیس فیھ إال علة واحدة ُفرض أّن العدل ھو العلة الثانیة و

فعمıر وأمثالıھ ، ممıا یمنıع     " وبرھن على أّن ھذه العلة غیر واقعیة بورود ھذه األسماء مصروفة قائًال    
   )٩(" للعلمیة والعدل ، ورد كثیرًا مصروفًا حتى رفض بعض النحاة منعھ وقالوا بصرفھ ، 

                                                 
 .   ٥٣/  ١المصدر نفسھ   )١(
 .  ٥٣/  ١المصدر نفسھ  )٢(
 . ٢٢٣/  ٣الكتاب  )٣(
 .  ٩٠ـ  ٨٩/  ٢األصول في النحو  )٤(
 .   ٤٤٨/  ٢شرح اللمع  )٥(
 .   ٩٦٥/  ٢المقتصد في شرح اإلبضاح  )٦(
 .  ٧٣الفواكھ الجنیة على متممة األجرومیة  )٧(
 .   ١٨٣إحیاء النحو  )٨(
 .   ١٧١المصدر نفسھ   )٩(



 ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

: " فكانت صورة الكلمة والموسیقى ھي السبب في رأیıھ فıي منıع بعıض األسıماء فیقıول       أّما السامرائي 
وعندي أّن مسألة المنع من الصرف مسألة راجعة إلى صورة الكلمıة والناحیıة الموسıیقیة فیھıا والıدلیل علıى ھıذا        

الناحیııة أّنııك تصııرف غیııر المنصııرف وتنونııھ فııي الشııعر ولكııنھم قııالوا للضııرورة ، ومعنııى ھııذا لّمııا تııوافرت        
الموسııیقیة فııي وزن الشııعر فقııد حرصııوا علııى اسııتكمال ھııذه الكلمııات التııي ال تنııون وأنھııا فııوق كııل ذلııك مسııألة   
خاضعة للتعود واأللفة ، فنحن نقرأ االسم منونًا في بیıت مıن الشıعر وال نكتıرث لıھ أو قıل وال نحıس أننıا اقترفنıا          

   )١("ضرورة شعریة 
إلى حقیقıة مفادھıا أن تفسıیرات النحıویین لھıذه العلıة یشıوبھا         وقد أوصل نظر الجواري في ھذه المسألة

األسماء التي ال تستحق التنوین فھي أیضıًا ال تسıتحق الخفıض بالكسıرة ، وھıي التıي یقıول فیھıا         " الغموض قائًال 
غموض وھم یفسرون ھذا الشبھ تفسیرًا ال یخلو من اإلبھام وال. النحاة أّنھا ممنوعة من الصرف ألّنھا تشبھ الفعل 

")٢(   
وإّن طائفııة مııن األسııماء ، وھııي التııي تمنııع مııن الصııرف ، ھııي فııروع ال  : " ویقııول فııي موضııع آخııر 

وھكذا نرى أّن ھذا التشابھ مشوب باالبعاد والغرابة ، ال یكاد المتأمıل یلحظıھ أو یلحıظ توجیıھ النحıاة      . .. أصول 
   )٣(."إیاه إال بعسر ومشقة 

: حویین لمنع ھذه األسماء وتعلیلھم إیاھا بأنھ تقıدیري ال حقیقıي إذ یقıول   أّما الغالییني فقد نعت توجیھ الن
غیıر منصıرفة ولıیس فیھıا     ) ُفعıل (وھذا العدل تقدیري ال حقیقي وذلك أّن النحاة وجدوا األعالم التي على وزن " 

) ُفعıل (یغة ، ألّن صı ) فاعıل (وھي ال تكفي وحدھا في منıع الصıرف فقıّدروا أّنھıا معدولıة عıن وزن       . إال العلمیة 
   )٤(. "وردت كثیرًا محولة عن وزن فاعل 

ویبııدو أّن ابııن جنııي القııى باعتراضııھ علııى ھııذا التعلیııل قبııل غیııره مııن القııدماء والمحııدثین بحسııب مııا      
فıإن قلıت إّن العıدل ضıرب مıن      : " أوصلني إلیھ اطالعي على الكتب النحویة معبرُا عن نقıده ھıذا التعلیıل بقولıھ     

صل عن بابھ إلى الفرع ، وما كانت ھذه حالھ أقنع منھ البعض ولم یجب أن یشیع في التصرف ، وفیھ اخراج لأل
فھال جاء ھذا العدل في حıاتم ، ومالıك   : فھبنا سّلمنا ذلك لك تسلیم نظر ، فمن لك باإلجابة عن قولنا : قیل . الكل 

م ، وقاثم ؟ ألك ھاھنا نفق ، وخالد ، وصالح ، ونحوھا ، دون ثاعل ، وزاحل ، وغادر، وعامر ، وزافر ، وجاش
   )٥(! " فتسلكھ ، أو مرتفق فتتوركھ ؟ وھل غیر أن تخلد إلى حیıرة االجبıال ، وتخمıد نıار الفكıر حıاًال علıى حıال         

فإن أنت رأیت شیئًا من ھذا النحو ال ینقاد لك فیما : " ویجیب عن ھذه التساؤالت في موضع آخر من كتابھ قائًال 
إّما أن تكون لم  تنعم النظر فیıھ فیقعıد بıك فكıرك عنıھ ، أو      : ما أوردناه ، فأحد أمرین  رسمناه ، وال یتابعك على

   )٦("ألّن لھذه اللغة أصوًال وأوائل قد تخفى عّنا وتقصر اسبابھا دوننا
وإّن ما علل بھ لیس إال مظھرًا من مظاھر نشاطھ العقلي ، واإلبداع في تفكیره الذي یحاول أن یوظıف  

لتاریخي في طبیعة تفكیıره لیقıدم علıة واقعیıة للظıواھر اللغویıة والنحویıة وھıذا یحقıق فائıدة مھمıة            مالمح المنھج ا
  .تكمن في أھمیة التعلیل للقواعد النحویة ألّن دراسة القاعدة معللة أیسر منھا غیر معللة 

  
  األسماء الستة 

من القواعد الشائكة في النحو العربي القواعد المرتبطة باألسماء الستة ، فقد تضاربت آراء العلماء فیھا   
ومما شغل بال النحویین فیما یخıص ھıذه   . ، وأخذت تفصیالت كثیرة ، وتشعبات في أكثر من جانب من جوانبھا 
اء أّنھا تıرد بıالواو رفعıًا ، وبıاأللف نصıبًا ،      المسألة تباین طرائق نطقھا بین لھجات العرب فالشائع في ھذه األسم

فقıد یحكıى عıن    " وبالیاء جرًا عند أغلب العرب ، وھنالك طائفıة مıن العıرب تنطقھıا بıاأللف فıي حاالتھıا الıثالث         
بعض العرب أّنھم یقولون ھıذا أبıاك ، ورأیıت أبıاك ، ومıررت بأبıاك ـ بıاأللف فıي حالıة الرفıع والنصıب والجıر              

وقد وقف النحویون على ھıذا اللıون مıن أداء ھıذه األسıماء محıاولین تلمıس علıة         .  )٧(" ورًا فیجعلونھا اسمًا مقص
  .لطریقة نطقھ ھذه 

فقد نسب ابن جني إلى الخلیل قولھ في جواب من سألھ عن قولھم مررت بأخواك وضربت أخواك فقال 
وقıد فصıل ابıن جنıي      )٨(. "مıا قبلھıا   ھؤالء قولھم على قیاس الذین قالوا في ییأس یıاءس أبıدلوا الیıاء النفتıاح     : " 

أبıدلوا الیıاء فıي    : أحıدھما أن یكıون یریıد    : فقولھ أبدلوا الیاء النفتاح ما قبلھıا یحتمıل أمıرین    : " قول الخلیل قائًال 
     )٩(." وكالھما یحتملھ القیاس ھاھنا . أبدلوا الیاء في أخویك ألفًا : ییأس ، واآلخر 

                                                 
 .   ١٠٩: دراسات في اللغة  )١(
 .   ١١٦) دراسة ونقد منھجي(نحو التیسیر  )٢(
 .  ١١٦المصدر نفسھ   )٣(
 .  ٣٤٢جامع الدروس العربیة   )٤(
 .  ٥٣/  ١الخصائص ) ٥(
 .   ١٦٦/  ٢الخصائص  )٦(
 ) . مسألة إعراب األسماء الستة( ١٤/  ١االنصاف في مسائل الخالف   )٧(
 .  ١٦/ ٢الخصائص  )٨(
 .  ١٦/  ٢المصدر نفسھ   )٩(



 ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

ن جوانبھ المختلفة الذي كان ینظر إلıى ھıذه اللفظıة مıن وجھıة نظıر       وبعد تقلیب ابن جني نص الخلیل م
العالم الصوتي ، ویحتكم في تعلیل بنائھا إلى األقیسة الصرفیة وتقویم تعلیıل الخلیıل صıّرح برأیıھ الıذي یıنم علıى        

:"  احساسھ بأھمیة تتبع مراحل تطور اللغات وعالقة اللھجات مع بعضھا وجدوى ھıذا المنحıى مıن التفكیıر قıائالً     
فقد علمت بھذا أّن صاحب لغة قد راعى لغة غیره ، وذلıك ألّن العıرب وإن كıانوا كثیıرًا منتشıرین وخلقıًا عظیمıًا        
في أرض اهللا غیر متحجرین وال متضاغطین ، فإّنھم بتجاورھم وتالقیھم وتزاورھم یجرون مجرى الجماعة فıي  

     )١(. " ى ذلك من مھم أمره فبعضھم یالحظ صاحبھ ویراعي أمر لغتھ كما یراع. دار واحدة 
وأجıاز  : "  وشّفع وجھة نظره برأي نقلھ عن األخفش الذي ینظر إلى ھذه المسالة نظرة تاریخیة فیقول 

أبو الحسن أن یكون كانıت العıرب قıدمًا تقıول مıررت بأخویıك وأخıواك جمیعıًا ، إال أن الیıاء كانıت أقıیس للفıرق             
لف ، أو أن یكون األصل قبلھ الیاء في الجر والنصب ، ثم قلبıت للفتحıة   فكثر استعمالھا ، وأقام اآلخرون على األ

   )٢(. " وھذا تصریح بظاھر قول الخلیل الذي قدمناه  . قبلھا ألفًا في لغة بلحارث بن كعب 
وبھذا یكون ابن جني قد آمن بتركیب اللغات ، وتداخلھا فیما بینھا وتأثر كّل لھجة بıاألخرى ، وتصıدیر     

ــات (  للھجııات إلııى غیرھııا ، وقııد عقııد لııذلك بابııًا سııّماه بııـ     ظııواھر بعııض ا  ــب اللغ وھııذا عنııوان بııاب فııي   ) تركی
. الخصائص، إذ ھو لیس مصطلحًا لغویًا، وإنما عنى بھ ابن جني أن العربي قد یجتمع في كالمھ أكثر من لھجıة  

  . ة الشذوذ  وقد عالج في ھذا الباب ظاھرة مھمة أخذت حیزًا كبیرًا من التفكیر النحوي ھي ظاھر
  

  الشذوذ 
یبدو أّن ابن جنıي قıد كıّون رؤیıة خالفıت المıألوف فیمıا اسıتقر عنıد النحıویین فıي ھıذه المسıألة إذ نعتıوا               

ضعف نظıرھم، وخفıت إلıى تلقıي ظıاھر ھıذه       "بالشذوذ ما خالف أقیستھم وأخذ على اللغویین الذین وصفھم بأنھم 
دھم، وادعوا أنھا موضوعة في أصل اللغıة علıى مıا سıمعوه     اللغة أفھامھم، أن جمعوا أشیاء على وجھ الشذوذ عن

   )٣(" بأخرة من أصحابھا 
فیمıا یıرد عıن    (وخالصة ما آمن بھ ابن جني في ھذه الظاھرة تكمن فıي نّصıھ الıذي ورد تحıت عنıوان      

إذا اتفق شيء من ذلك ُنظر في حال ذلك العربي وفیما جاء " و الذي یقول فیھ ) العربي مخالفًا لما علیھ الجمھور
وكıان مıا أورده ممıا یقبلıھ القیıاس، إال       فإن كان االنسان فصیحا في جمیع ما عدا ذلك القدر الذي انفıرد بıھ ،  . بھ 

أّنھ لم یرد بھ استعمال إال من جھة ذلك االنسان ، فإّن األولى في ذلك أن یحسن الظن بھ ، وال یحمل على فسıاده  
قد یمكن أن یكون ذلك وقıع إلیıھ مıن لغıة     : فمن أین ذلك لھ ، ولیس مسوغًا أن یرتجل لغة لنفسھ قیل : فإن قیل . 

   )٤(." عھدھا وعفا رسمھا وتأبدت معالمھا قدیمة قد طال 
وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمیر ونحوھا عن لغة ابني  نزار ، فقد یمكن أن یقع شيء : " وقال أیضًا 

   )٥(" من تلك اللغة في لغتھم فیساء الظن فیھ بمن سمع منھ ، وانما ھو منقول من تلك اللغة 
فإذا كان األمıر  . غة ، واعتراض األحداث علیھا ، وكثرة تغّولھا وتغیرھا مما یدلك على تنقل األحوال بھذه الل"  

كذلك لم نقطع على الفصیح ُیسمع منھ ما یخالف الجمھور بالخطأ ، ما ُوجد طریق إلى تقبıل مıا یıورده ، إذا كıان     
لیھ ، فینبغي أن القیاس یعاضده ، فإن لم یكن القیاس مسوغًا لھ ، كرفع المفعول ، وجر الفاعل ، ورفع المضاف إ

   )٦(" وذلك ألّنھ جاء مخالفًا للقیاس والسماع جمیعًا . ُیرد 
فأّمıا قıول الشıاعر ـــıـ فیمıا أنشıده أبıو        " وقد ساق لتعضید ما ذھب إلیھ أمثلة متعددة شıاذة فıي االسıتعمال ، فقıال     

  : الحسن ـــ 
  )٧(یوم السلیفاء لم یوفون بالجار 

فقıد یشıبھ حıروف النفıي بعضıھا بıبعض وذلıك الشıتراك الجمیıع فıي داللتھıا علیıھ             ) ال(فإّنھ شıبھ للضıرورة لıم بıـ    
   )٨(. " النافیة للحال ) ما(في موضع الحال ، وانما ذلك من مواضع ) لم(فاستعمل ...

للغات الجماعة فإن كان الرجل الذي سمعت منھ تلك اللغة المخالفة " وعّرج على الموضوع نفسھ قائًال 
ھıذا ھıو الوجıھ ، وعلیıھ ینبغıي      . مضعوفا في قولھ ، مألوفًا منھ لحنھ وفساد كالمھ حكم علیھ ولم یسمع ذلıك منıھ   

   )٩("أن یكون العمل وإن كان قد یمكن أن یكون مصیبًا في ذلك لغة قدیمة
تıي تمıت بصıلة    ولعل من المفید أن نھتم بما توصل إلیھ الدرس المقارن ونغıوص فıي ماضıي اللغıات ال    

وثیقة إلى اللغة العربیة و التعرف على مراحل اللغة العربیة نفسھا فذلك یغیر كثیıرًا مıن القواعıد التıي عıّدت مıن       
                                                 

 .  ١٨ـ  ١٧/  ٢الخصائص  )١(
 .   ١٨/  ٢المصدر نفسھ   )٢(
 .   ٣٧٥/  ١الخصائص  )٣(
 .   ٣٨٧ــــــــــ٣٨٦/  ١المصدر نفسھ   )٤(
 .   ٣٨٧/  ١المصدر نفسھ   )٥(
 .  ٣٨٨/  ١الخصائص   )٦(
 ھذا البیت أنشده األخفش والفارسي ولم أجد من عزاه إلى قائلھ وال من ذكر تتمتھ   ٦٢٦/  ٣قال البغدادي في الخزانة  )٧(
   ٣٨٩/  ١الخصائص  )٨(
 .   ٣٩١/  ١المصدر نفسھ   )٩(
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المسلمات في النحو العربıي، ومıن ذلıك مıا عرضıھ الıدكتور حسıام قıدوري فıي مسıالة اشıتراط النحıویین فıي أن              
إّن : " حııین ورد الحııال جامııدًا فııي اللغııة األكدیııة إذ یقııول   یكııون الحııال مشııتقًا فııإن ورد جامııدًا ُأّول بمشııتق فııي   

ھıو جıااري بیıت    (و) ادخلıوا رجıًال رجıالً   (النحویین جعلوا ما یرد جامدًا فıي حكıم المشıتق إذا ورد حıاًال كمıا فıي       
 )١(  ahha ahha، والııدرس  المقııارن یحكııم بقııدم ھııذه الصııیغة إذ وردت فııي األكدیııة بالصııیغة نفسııھا  ) بیııت

فسھ بما یحكم بتطور األسالیب العتیقة إلıى أسıالیب جدیıدة حكıم النحویıون بقیاسıیتھا ، وجعلıوا مıا ورد         وبالمعنى ن
   )٣("وإن أثبت الدرس المقارن أصالتھا )٢(خالفھا شاذًا خارجًا عن القاعدة 

لتıي  مصدران أساسیان یمدان النحاة وعلماء العربیة بالمıادة األساسıیة ا  " وقد كان للنحاة منذ نشأة النحو 
ویتمثııل المصııدر األول فııي الııنص القرآنııي  . كııانوا یسııتنبطون منھııا قواعııد العربیııة وقııوانین تراكیبھııا وأسııالیبھا   

وأّمıا المصıدر الثıاني فھıو األخıذ عıن أفıواه العıرب الخلıص الıذین یوثıق            . واالحتكام إلıى لغıة قıریش عنıد جمعıھ      
   )٤("بفصاحتھم 

فمıن یıرى أن یıدخل فıي     : منھجıین مختلفıین   " ن ھنالıك  والناظر إلى أسس المدارس النحویıة یتبıین لıھ أ   
وإن أصحاب المنھج األول ھıم الكوفیıون ، وأصıحاب المıنھج      )٥(" النحو كالم العرب كّلھ ، ومنھج یرى االنتقاء 

  الثاني ھم البصریون 
عربیتھıا  اھتم اللغویون بالكالم العربي الموثوق بفصاحتھ ، وتحروا القبائل المشھورة علıى أسıاس نقıاء    

تمسكھم بالفصیح أدى إلى نظرة ضیقة شاعت في نقدھم للنصوص ، فقد حصıروا الفصıیح مıن لسıان العıرب      " فـ
في لغة الجاھلیین والصدر األول لإلسالم وھذه النظرة الضیقة لم تفد العربیة ، فضاع شيء من العربیة لم یصلنا 

   )٦("، ألّنھم لم یھتموا بھ لبعده عّما توھموه فصیحًا 
النصوص التي استنبط منھا قواعد النحو العربي محصورة في دائرة زمانیة وضع حدودھا النحویıون  ف

على اختالف بینھم ، فضًال عن رسمھم دائرة مكانیة لم تبن قواعد إال من اللغات التي تكون فıي تلıك الıدائرة وال    
  .تخرج عنھا

سمعوھا مıن األعıراب آنıذاك مıن دون تتبıع      ولكّن التضییق في األخذ ھذا وبناء القواعد على اللغة التي 
جذورھا التاریخیة أو مراحل تطورھا ومقارنتھıا مıع اللغıات التıي تنتمıي إلıى الفصıیلة التıي تنتمıي إلیھıا العربیıة            
حرمنا من مادة علمیة كان باإلمكان االستعانة بھıا واالسıتفادة منھıا ورّبمıا لıو دخلıت ضıمن دائıرة السıماع لتغیıر           

  . ألحكام في نحونا العربي كثیر من القواعد وا
ومن المصطلحات التي استعملھا ابن جني التıي تıدل علıى رسıوخ مالمıح المıنھج التıاریخي فıي تفكیıره          

  :  النحوي مصطلح
  ) تدریج اللغة(

وذلıك أن یشıبھ شıيء شıیئًا مıن      : "وفي الباب الخاص بھذا المصطلح یقول ابن جني في تقدیمھ وتعریفıھ 
ومıن األمثلıة النحویıة التıي ضıّمھا ھıذا       .  )٧(" األول ، ثم یرقى منھ إلıى غیıره   موضع ، فیمضي حكمھ على حكم

ولıو جالسıھما جمیعıًا لكıان مصıیبًا      : "، وفıي تفسıیر المثıال یقıول     )٨(" جالس الحسن أو ابıن سıیرین  : "الباب قولھم
ھıذا الموضıع ال    إنما ھي في أصل وضعھا ألحıد الشıیئین، وإنمıا جıاز ذلıك فıي      ) أو(مطیعًا ال مخالفًا، وإن كانت 

، وذلك ألنھ قد عرف أنھ إنما رغıب فıي   )أو(، بل لقرینة انضمت من جھة المعنى إلى )أو(لشيء رجع إلى نفس 
: مجالسة الحسن لما لمجالستھ في ذلك من الحظ، وھذه الحال موجودة في مجالسة ابıن سıیرین أیضıًا، وكأنıھ قıال     

       ىتچ ھذا الطرز من القول في قول اهللا سبحانھ     جالس ھذا الضرب من الناس وعلى ذلك  جرى النھي في 

فıي  ) أو(ثıم أّنıھ لّمıا رأى    . ال تطع ھذا الضرب من النıاس  : وكأّنھ ـــــ واهللا أعلم ـــــ قال     )٩(چ   يث   ىث     جث
ھذا الموضع قد جرت مجرى الواو تıدرج مıن ذلıك إلıى غیıره فأجراھıا مجıرى الıواو فıي موضıع عıاٍر مıن ھıذه              

   )١٠("في معنى الواو ،  ) أو(القرینة التي سّوغتھ استعمال 
فıي موضıع   ) أو(بأن أضاف من األمثلة ما اسıتخدمت فیھıا   " التدریج"ضیح معنى وزاد ابن جني في تو

  . الواو، كما في قول الشاعر أبي ذؤیب الھذلي

                                                 
 .   ١٩٣قراءة عربیة أولى في المعجم األكدي )  ١(
 . ٧٩ـ  ٧٢االقتراح  في علم أصول النحو : ینظر ) ٢(
 .  ١١تأصیل الجذور السامّیة وأثره في بناء معجم عربي حدیث  )٣(
 .   ١١في حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث : ، وینظر  ٢٦تیسیر العربیة بین القدیم والحدیث  )٤(
 ٤١ـ  ٤٠النحو العربي مذاھبھ وتیسیره : ینظر )٥(
 .   ٨: دراسات في اللغة  )٦(
 .  ٣٤٨/  ١الخصائص   )٧(
 . ٣٤٨/  ١المصدر نفسھ   )٨(
 .  ٢٤االنسان  )٩(
 . ٣٤٩ــــــ ٣٤٨/  ١الخصائص  )١٠(
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   )١("  أو ُیْسِرُحوه ِبھا، وأغبرَِّت السُّوُح       وكان سّیان أال ُیسِرُحوا َنَعمًا
، وأن األمثلııة التııي ذكııرت یصııلح فیھııا   )٢(" سııواء وسııیان ال یسııتعمل إال بııالواو "ویııرى ابııن جنııي أن 

فıي االسıتعمال، فأجریıت مجıرى     ) التıدریج (فیھا قد جرت مجرى الواو، ولذلك حصل لھıا ھıذا   ) أو(الواو، ولكن 
الشıك   :  منھا )٣() أو(وما تحدث عنھ ابن جني صّرح بھ بعض النحویین ، فقد ذكر المرادي معاني عدة لـ. الواو 

واالباحة ، والتقسیم ، واالضراب ، ومعنى الواو ، ومعنى وال ومن أمثلة ورودھا الشك  ، واالبھام ، والتخییر ، 
  : بمعنى الواو قول الشاعر الذي ذكره المرادي وھو 

  )٤(جاَء الخالفَة أو كانْت لُھ َقَدرا  
متأت من معنى اإلباحıة التıي ال یمتنıع فیھıا الجمıع       ) الواو(وقد اشار الرضي إلى أّن داللتھا على معنى 

وھıذا   )٥(" فıي اإلباحıة التıي معناھıا جıواز الجمıع جıاز اسıتعمالھا بمعنıى الıواو           ) أو(ولما كثر اسıتعمال  " ، فقال 
  . یعبر من طرف خفي على معنى التدرج في معنى ھذه األداة الذي اشار إلیھ ابن جني 

ومما مّر من عرض المسائل النحویة التي عالجھا ابن جني التıي بıرزت فیھıا مالمıح المıنھج التıاریخي       
في تفكیره النحıوي بıدا واضıحًا أّن ابıن جنıي خıّط لنفسıھ منھجıًا  مغıایرًا بعıد أن وجıد أن السıبل التıي اتبعھıا جıل                

والحیıرة التıي الزمıت بعıض القواعıد       النحویین لم تكن ناجعة في عالج ، ولم تكن تمتلك القدرة إلزالıة الغمıوض  
  . النحویة 

فابن جني یھیئ الطریق للباحثین ویمدھم بالوسائل ، ثم یتıرك لھıم الفرصıة بعıد ذلıك لكıي یسıتنبطوا مıا         
  . یمكن استنباطھ الیجاد علل مناسبة للقواعد النحویة 

حıوى مالمıح مھمıة    وعرض ھذا اللون من التفكیر یسھم في إبراز الوجھ المشıرق للنحıو العربıي الıذي     
فضًال عıن أّنıھ یıتلمس بعıض الحلıول لıبعض االشıكالیات        .  تحسب من ابداعات الفكر الغربي في العصر الحدیث

  . التي ظلت عالقة في قواعدنا النحویة ، وتقویم اآلراء التي أبداھا علماؤنا فیھا 
مثıل الدراسıات التاریخیıة    وإّنھ یمثل خطوة نحو تطویر الدراسات الحدیثة بوساطة مّدھا بأفكıار ورؤى ت 

  .   المقارنة 
ولعل من المفید أن نبین أّن بامكان الباحثین تقدیم التفسیرات العلمیة لجمیع الظواھر اللغویة عن طریıق  

ألّن  ذلıك  العلمي لıدى دراسıة النظıام اللغıوي وھıذا ممıا ُیجنıى مıن دراسıة ھıذا المıنھج ،              استخدام المنھج التاریخ
بıآن واحıد، أي    وفıي تطıوره  ) المتıزامن (ة مستمرة ویجıب أن یıدرس فıي وضıعھ الıراھن      النظام اللغوي في حرك

فıالركون إلıى المıنھج التıاریخي فıي دراسıاتنا       . یجب أن تدرس عالقات الزمن وعالقات النظام فıي الوقıت نفسıھ    
  . ویضفي علیھ سمة الواقعیة . النحویة ال یتقاطع مع الدرس النحوي بل یعضده 

باع ُأسس المنھج التاریخي في الدرس النحوي أّنھ یقّدم علًال تصلح أن تكون بدیلة عن ومما ُیجنى من اّت
  .   العلل المتخیلة التي تجافي الواقع اللغوي مما ضمتھ كتب النحو العربي 

  
  :المصادر

  القرآن الكریم 
  .   ٢٠٠٣، إبراھیم مصطفى ، دار اآلفاق العربیة ، القاھرة ، احیاء النحو  .١
، ماریوباي ، ترجمة وتعلیق الدكتور أحمد مختار عمر ، الطبعة الثامنة ، عالم الكتıب   لغةأسس علم ال .٢

  .  ١٩٩٨، بیروت ، 
الدكتور عبد الحسین الفتلıي ،  : ، تحقیق ) ھـ٣١٦ت(، أبو بكر بن السراج البغدادي األصول في النحو  .٣

  .   ١٩٧٣مطبعة سلمان األعظمي، بغداد ، 
، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید  ین النحویین البصریین والكوفییناالنصاف في مسا~ل الخالف ب .٤

محمد محیي الدین عبıد الحمیıد ، الطبعıة الرابعıة، مطبعıة      : ، تحقیق ) ھـ٥٧٧ت(أبو البركات األنباري 
  .  ١٩٦١السعادة، 

، دائıرة  ) ھıـ ٩١١ت(، جالل الدین عبد الرحمن بıن أبıي بكıر السıیوطي      االقتراح في علم أصول النحو .٥
  .المعارف العثمانیة ، حیدر آباد الدكن ، الھند 

، الııدكتور حسıام قııدوري عبıد ، الطبعııة    تأصـیل الجــذور السـامیة وأثــره فـي بنــاء معجـم عربــي حـدیث      .٦
  . ٢٠٠٧األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

  .  ١٩٨٦، الدكتور عبد الكریم خلیفة ، الطبعة األولى ، عّمان ،  القدیم والحدیثتیسیر العربیة بین  .٧

                                                 
 .  ٣٤٩/  ١المصدر نفسھ   )١(
 .   ٣٤٩/  ١المصدر نفسھ   )٢(
   ٨٧/  ١ومغني اللبیب عن كتب األعاریب .  ٢٤٧ـ  ٢٤٥الجنى الداني في حروف المعاني  )٣(
  :وروایتھ ھي ٢٧٥ینظر دیوانھ البیت لجریر ،  )٤(

 كما أتى رّبھ موسى على قدِر  نال الخالفة إذ كانت لھ قدرا 
 .   ٣٧٠/  ٢شرح الكافیة  )٥(
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  .٢٠٠٥، الشیخ مصطفى الغالییني ، دار الحدیث ، القاھرة ،  جامع الدروس العربیة .٨
الدكتور طıھ محسıن   : ، تحقیق ) ھـ٧٤٩ت(، حسن بن قاسم المرادي  الجنى الداني في حروف المعاني .٩

  . ١٩٧٦عة والنشر ، ، مؤسسة الكتب للطبا
عبııد : ، تحقیııق )ھııـ١٠٩٣ت(، عبııد القııادر بııن عمııر البغııدادي   خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب .١٠

  . ١٩٦٧السالم محمد ھارون ، دار الكاتب العربي ، القاھرة ، 
محمد علي النجار ، الطبعıة الرابعıة ، دار   : ، تحقیق ) ھـ٣٩٢ـ(، أبو الفتح عثمان بن جني  الخصا~ص .١١

  . ن الثقافیة العامة ، آفاق عربیة الشؤو
  . ١٩٦١، الدكتور إبراھیم السامرائي ، مطبعة العاني ، بغداد ، دراسات في اللغة  .١٢
محمıد التıونجي   : ، تحقیق ) ھـ٤٦٧ت(، لعلي بن الحسن الباخرزي دمیة القصر وعصارة أھل العصر  .١٣

.  
  .مكتبة الحیاة ، بیروت ، لبنان، شرح محمد اسماعیل عبد اهللا الصاوي ، منشورات دار دیوان جریر .١٤
، ) ھıـ ٧٦١ت(، أبıو محمıد عبıد اهللا جمıال الıدین بıن ھشıام األنصıاري         شرح قطـر النـدى وبـل الصـدى      .١٥

  محمد محیي الدین عبد الحمید  : تحقیق 
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ) ھـ٦٨٦ت(، رضي الدین  محمد بن الحسن االستربادي  شرح الكافیة .١٦

  .لبنان 
  . ، المطبعة المنیریة ، مصر ) ھـ٦٤٣ت(، موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش  لشرح المفص .١٧
: ، تحقیıق  )  ھıـ ٤٥٦ت(، ابن برھان العكبري ، أبو القاسıم عبıد الواحıد بıن علıي األسıدي        شرح اللمع .١٨

  . ١٩٨٤الدكتور فائز فارس ، الطبعة األولى ، الكویت ، 
: ، تحقیıق  ) ھـ٣٩٥ت(، أبو الحسین أحمد بن فارس  الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العربیة في كالمھا .١٩

  .  ١٩٦٣مصطفى الشویني ، مؤسسة بدران للطباعة واالنشر، بیروت ، 
رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الثانیıة ، القıاھرة   . ، دعلم اللغة ومناھج البحث اللغوي  .٢٠

١٩٨٥  .  
، )ھıـ ٩٧٢ت(أبو علي عبıد اهللا بıن أحمıد الفıاكھي      ، جمال الدین الفواكھ الجنیة على متممة األجرومیة .٢١

  .  ٢٠٠٤محمود نصار ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، : تحقیق 
، الııدكتور نعمıة رحıیم العıزاوي ، دار الشııؤون     فـي حركـة تجدیـد النحـو وتیســیره فـي العصـر الحـدیث        .٢٢

  . ١٩٩٥الثقافیة العامة ، آفاق عربیة ، العراق ، 
، حسıام  ) بحıث ( ١٩٩٩بیة أولى في المعججم األكدي الذي أصدره المجمـع العلمـي العـراق    قراءة عر .٢٣

قدوري عبد ، وطاالب عوید نایف ، مجلة العلوم االنسانیة واالقتصادیة ، كلیة التربیıة ، جامعıة األنبıار    
  . ٢٠٠٤،  ٢، ع

م محمıد ھııارون ،  عبıد السıال  : ، تحقیıق ) ھıـ ١٨٠ت(، أبıو بشıر بıن عمıرو بıن عثمıان بııن قنبıر         الكتـاب  .٢٤
  . ٢٠٠٦الطبعة الثالثة ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، 

إحسıان  . د: ، تحقیıق  ) ھıـ ٦٢٦ت(لیıاقوت الحمıوي    )إرشـاد األریـب إلـى معرفـة األدیـب     (معجم األدباء  .٢٥
  .م ١٩٩٣، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت  ١عباس، ط

الıدكتور مıازن المبıارك    : ، تحقیıق  ، كمال الدین بن ھشıام األنصıاري   مغني اللبیب عن كتب األعاریب  .٢٦
  . ١٩٧٩ومحمد علي حمد اهللا ، راجعھ األستاذ سعید األفغاني ، الطبعة الخامسة ، بیروت ، 

ــي شــرح االیضــاح   .٢٧ الııدكتور كııاظم بحııر   : ، تحقیııق ) ھııـ٤٧١ت(، عبııد القııاھر الجرجııاني    المقتصــد ف
  . ١٩٨٢المرجان ، دار الرشید للنشر ، العراق ، 

، الııدكتور أحمıد عبııد السıتار الجııواري ، مطبعıة لمجمııع العلمııي     )سـة ونقــد منھجـي  درا(نحـو التیســیر   .٢٨
  .  ١٩٨٤العراقي، 

، الدكتور مجھد جیجان الدلیمي ، والدكتور محمد التكریتي ، والıدكتور   النحو العربي مذاھبھ وتیسیره .٢٩
. والنشıر، بغıداد    عائد الحریزي ، وزارة التعلıیم العıالي والبحıث العلمıي ، مدیریıة دار الكتıب للطباعıة       

١٩٩٢  .  
، تحقیıق محمıد محیıي الıدین     ) ھـ٤٢٩ت(، ألبي منصور الثعالبي  یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر .٣٠

  .م ١٩٧٣، دار الفكر ، بیروت  ٢عبد الحمید ، ط
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Abstract:         
This research to monitor the features of the historical method in the 

thought of a linguistic scientist is known (ibin genieD. 392 AH by offering a 
range of grammatical rules presented in his book (the properties and the 
nature of their treatment on the basis of the historical method in accordance 
with These are an important milestone in facilitating the grammatical rules and 
display image "makes it more suitable for the social reality 

 
 

 


